
 Wist u dit?  Een cadeaui

 voor Israeli’si

 onderwegi De stroom backpackers kwam op 
gang na de JOM KIPPOER-OORLOG. 
Het is de dodelijkste oorlog sinds de 
oprichting van de staat Israel.

In 2017 reisden ruim 7,5 MILJOEN Israëli's   
naar het buitenland. Bedenk dat Israël ruim  
8,5 miljoen inwoners heeft. Van hen gaan er  
naar schatting jaarlijks 75.000 backpacken. 

Van de backpackers die naar India 
reizen komt naar schatting  
90% in aanraking met drugs.

Van de backpackers heeft de helft 
gediend in GEVECHTSEENHEDEN in 
het leger. Ongeveer 1/3 zegt een crisis 
te hebben ervaren voor hun reis.

NEDERLAND is al jaren een van de 
populairste vliegbestemmingen vanuit Israël. 
Jaarlijks komen toeristen onze polders, kazen, 
molens en helaas ook onze coffeeshops 
bewonderen.

Gezien de geschiedenis van de stad is het ver-
bazend. Naar schatting hebben zo'n 25.000 
Israëli's zich in BERLIJN gevestigd. Het wordt 
door hen gezien als een tweede Tel Aviv.

Landen zoals PERU 
trekken met name 
outdoorliefhebbers. 
Zij zoeken hun rust in 
de natuur.

Per jaar trekken ongeveer 
50.000 Israëli's naar INDIA. 
De route die zij afleggen heeft 
de bijnaam 'Hummus trail' 
gekregen, naar het bekende 
Israëlische gerecht.

Dat Israëli's tijdens hun 
reizen meer openstaan 
voor het Evangelie bewijzen 
de verhalen van Omri 
Jaakobovich en Gal Lavie. 
Beiden kwamen tijdens hun 
reis door AUSTRALIË en  
NIEUW-ZEELAND tot geloof.

Deze jonge mensen willen graag 
nieuwe ideeën leren kennen. Dat 
betekent dat ze ook het NIEUWE 
TESTAMENT eerder zullen aannemen. 



Israël is een prachtig vakantieland: skiën op de Hermon, 
snorkelen in Eilat, genieten van de prachtige flora 
en fauna, duiken in ver verleden tijden dankzij de 
rijkdom aan archeologie. Een land met een boeiende 
Joodse en deels Arabische bevolking, die beide weer 
een smeltkroes vormen van de meest uiteenlopende 
culturen en talen. Maar bovenal is het Gods land, 
waar de grote heilsfeiten plaatsvonden en nog zullen 
plaatsvinden bij de wederkomst van Israëls Messias.  
Geen wonder dat veel christenen voldaan van hun 
Israëlvakantie terugkeren en dankbaar zijn voor Israëls 
70-jarig bestaan.

Voor die 70 jaar onafhankelijkheid is echter wel een 
hoge prijs betaald. Zo’n 25.000 Israëli’s zijn door oor-
logen en aanslagen om het leven gekomen. 100.000 
veteranen zijn voor het leven gehandicapt. Elke generatie 
kent de bittere smaak van oorlog. En nog altijd moeten 
18-jarigen minimaal twee tot drie jaar het leger in. 
Jaren die vaak diepe sporen nalaten.
De meeste van hen trekken na hun diensttijd als back-
packer de wereld in. Veelal zoekend naar antwoorden 

op levensvragen die pijnlijke ervaringen in het leger 
hebben opgeroepen. 

BACKPACKERS
Van deze backpackers trekt ongeveer twee derde naar 
Aziatische landen zoals India; een goedkoop land 
waar drugs gemakkelijk verkrijgbaar zijn, evenals  
Oosterse religies die ‘vrede’ beloven. Een van hen, 
Shalev Peller, vertelt: “Ik had drie jaar achter de rug 
die bestonden uit iedere ochtend een alarm, altijd op 
missie zijn en een constante onzekerheid over wan-
neer ik weer thuis zou zijn. Drie jaren van mijn leven 
die niet aan mijzelf toebehoorden. Toen ik eindelijk 
weer de baas werd over mijn leven, wilde ik mijn dagen 
vullen met fluitlessen, mantrazingende monniken en 
zoveel mogelijk indrinken van India.”

EEN JUBILEUMCADEAU
Na gebed om Gods leiding, kwam de overtuiging dat 
het Boek der boeken het mooiste jubileumcadeau is 
dat we Israël kunnen geven. Een Cadeau aan jongeren, 
die een deel van hun leven voor hun land en volk hebben 

ingezet. Een Cadeau dat antwoorden geeft op hun 
vragen. Een Cadeau dat de woorden van hun eigen 
Messias bevat: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid 
en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matt. 11:28).
Alle dienstplichtigen in Israël ontvingen reeds een 
Hebreeuws Oud Testament. Wij willen hen aanvullend 
een backpackuitgave van het Hebreeuwse Nieuwe 
Testament geven. Deze wordt klein, licht en duurzaam 
om het leven van een backpacker goed te doorstaan. 
Maar hij krijgt ook de uitstraling en kwaliteit van een 
echt geschenk! Zo zien de ontvangers onze liefde voor 
hen, maar ook voor dit Boek zelf.

Helpt u mee dit prachtige Cadeau te verwezenlijken? 
Maak dan uw gift over naar NL13 RABO 0141 0403 43 
o.v.v. Backpackbijbel. U kunt ook gebruik maken van 
de machtigingskaart. 

Ja, ik draag ook bij aan  
dit jubileumcadeau Een jubileumcadeau voor Israël 
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Ik geef €                        

 eenmalig     per maand     per kwartaal      per jaar

 

Ik wil Gods volk niet vergeten en sponsor één of meer Bijbels voor Israël. 

Dhr. / Mw. 

Ik machtig stichting Israël en de Bijbel dit bedrag van mijn rekening af te schrijven.

U kunt deze machtiging scannen en mailen naar info@israelendebijbel.nl 
of in een gesloten, gefrankeerde envelop versturen naar:  

Israël en de Bijbel
Postbus 16
3480 DA Harmelen

Incassant ID NL21 ZZZ4 1178 0540 000  
IBAN NL13 RABO 0141 0403 43 

Een telefoontje naar ons kantoor is 
voldoende om de machtiging in te trekken. 

Een gezamenlijk initiatief van

“God heeft een plan met Israël, maar wil ook met 
ieder mens tot Zijn doel komen. Het Zoeklicht 
vindt het belangrijk om het Evangelie van 
verzoening met iedereen te delen. Een mooier 
cadeau is niet denkbaar.”

Frits Boekhoff, Het Zoeklicht

“Israël is Gods oogappel. De HEERE zal Zijn 
volk beschermen. Wij als christenen hebben ook 
verantwoordelijkheid: gebed! Laten we bidden 
dat het Joodse volk zicht zal krijgen op Jezus - de 
Joodse Messias. Om de Messias te leren kennen 
is het Nieuwe Testament het allermooiste wat we 
mogen geven. De hartenkreet van Heart Cry is een 
herleving onder het Joodse volk!”

Arjan Baan, Heart Cry

“Tijdens de bijbelverspreiding ontmoet ik 
regelmatig Israëlische backpackers. Ik heb de 
grote geestelijke nood onder deze zoekers gezien, 
maar ook de levensveranderende kracht van het 
Evangelie. Als Israël en de Bijbel geloven we dat de 
Bijbel de beste evangelist is. Wat geweldig dat we 
binnenkort onder hen deze prachtige uitgave van 
het mooiste Cadeau mogen verspreiden.”

Christian Stier, Israël en de Bijbel

Wilt u dit project in uw omgeving onder de aandacht brengen? 
Neem dan contact met ons op.
info@israelendebijbel.nl  |  0348 - 56 56 97  |  www.israelendebijbel.nl


